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Menighedsrådsmøde

Ingen afbud

Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Lars F.

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

Orientering om
- Sidste MR-møde i dette råd er planlagt til 20/11,
hvor det nye MR efterfølgende indkaldes til
konstituerende møde.
- Alligevel ikke lokaleudlån til NEFOS dette efterår
pga. manglende deltagere. Bliver måske aktuelt på et
senere tidspunkt.
- Bevilget HL’s deltagelse i konference 28/11.
- Konfirmand budget fordeling er ved at være på
plads.
- Status på afslutning af Genbrugsbutikken.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Jesper om minikonfirmandforløb, der nu er i gang.
Henrik om gudstjeneste med besøg af børnekor fra
FUK, forberedelse af foredraget ”Mediemod”, EAbedeuge i januar, gæsteprædikant i kirken 18/11 fra
MF og uddeling af fødselshilsner i sognet som
medlemspleje, der nu er i gang.
Kontaktperson om opfølgning på MUSamtaler:
- Kom gerne med input og forslag til koncerter mv. til
organisten.
- Forslag om at sende velkomsthilsen fra kirken til
tilflyttere til sognet.
- Spørgsmål om vi skal fortsætte med nuværende
hjemmeside eller skal tænke i nye baner i løbet af den
kommende tid.
Desuden om nabomiddag, der er fastsat til 22/11og
afslag på div. forespørgsler om praktikforløb.
Bodil om bestilling af MR-kalendere for 2019 og
anmodning om overførsel af beløb til bispeportræt.
Det besluttes at overføre beløbet nu.

5

Alterudsmykning

Skal der arbejdes videre med indkøb af det
prøveophængte altertæppe? Afstemning:
For stemte: Børge og Jesper.
Blank stemte: Irene
Imod stemte: Bent, Henrik, Inger Margrethe, Tonny,
Carsten, Steen, Lars og Margit.
Dvs. der arbejdes ikke videre med projektet pt.
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6

7

Økonomi
- Budgetopsølgning 2018, 3. kvartal

- 3. kvartalsrapport godkendt. Der er stadig et mindre
lønbeløb, der er fejlkonteret og som reguleres inden
årets udgang.
- 70.000 kr. af overskud for 2018 overføres til
opsparing til fremtidig vedligeholdelse på Højbovej.
- Deltagere i årets GLS vurderer om medlemsskabet
skal forlænges.
- Budgetopfølgning med henblik på årsafslutning
tages på MR-møde i november.

- Forespørgsel fra beboere på Højbovej

Armaturer mv. skal vedligeholdes snarest.
Der bevilges op til 5.000 kr. på dette års budget til
div. erstatningsindkøb af fælles inventar i samråd med
HØ-udvalget.

- Ansøgning fra menighedsplejen

Åbent Hus kaffekonto afvikles med 10.000 kr. som
indtægt til Åbent Hus kontoen i kirkeregnskabet.
Resten går til Menighedsplejen til juleuddeling mv.
Hvordan Menighedsplejen efter genbrugsbutikkens
lukning kan få indtægter tages på et kommende MRmøde.

- Ansøgning fra Jesper H. om støtte til
konfirmandtur i 2019

Der bevilges 7.000 kr. til konfirmandtur på budget
2019.

- Vedtagelse af budget 2019

Budget 2019 vedtaget som fremlagt.
Budgettet afleveret 24.10.2018 kl. 19:58.

Stående udvalg
- Prioritering af vedligeholdelser

Igangsættes nu på indeværende års budget:
- Skabsvæg i kælder iht. tilbud.
- Nye løse stole i kirken udskiftes i henhold til
tidligere tidbud sammen med udskiftning af betræk på
knæfald og præsteknæskammel.
- Udskiftning af ovenlys i hall udføres snarest muligt i
det nye år iht. billigste tilbud.

- Status på igangværende projekter

Orientering om igangværende projekter.
Renovering af køkken forventes udført medio januar
til slut februar.

8

Nytårsarrangement for ansatte og MRmedlemmer

Fastsættes til 9. januar om aftenen.

9

Eventuelt

Intet.

10 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 20.50
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Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen
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